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Introduktion: Hos hemlösa är behovet av tandvård stort. En frisk mun förknippas med 

välbefinnande, ökad självkänsla och livskvalité. 

Syfte: Att beskriva hur tandvårdspersonal, dagcenterpersonal och en socialtjänsteman 

uppfattar de hemlösas egen syn på sin munhälsa. 

Material och metod: kvalitativ undersökning där semi-strukturerade intervjuer 

användes. 

Urval: Studien baserades på fyra intervjuer. Informanterna i studien var i sin profession 

tandläkare, tandhygienist, tjänsteman på socialförvaltningen och en person som 

tjänstgjorde på ett dagcenter. 

Resultat: Presenterades i fyra kategorier, socialt hinder, tandvårdsrädsla, akut smärta 

och hopp om förändring. Tandvårdsrädsla har två tillhörande underkategorier, trygghet 

och tillit och att känna sig utlämnad. Dessa kategorier återger informanternas upplevelse 

i kontakten med hemlösa. 

Konklusion: Hemlösa upplever frustration över att det tar lång tid att få hjälp med sin 

tandvård.  
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INTRODUKTION 

Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar en person som är hänvisad till 

akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare. Det är också en person som är 

intagen eller inskriven på antingen kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller 

stödboende. Personen kan också bo i en boendelösning som är ordnad av kommunen 

eller tillfälligt bo kontraktlöst hos vänner eller släktingar kortare än tre månader 

(Socialstyrelsen 2011). En tandläkare
1
 beskrev under en intervju att under kategorin 

hemlös ingår även papperslösa och EU-medborgare, som bland annat kommer från 

Rumänien. Det gör att antalet hemlösa stiger. Dessa människor har samma rätt till vård i 

Sverige som de som är svenska medborgare, men de saknar pengar. Vidare framgick det 

att år 2000 fanns det cirka 9000 hemlösa personer i Stockholms län. År 2005 hade det 

ökat till 14 000 hemlösa och år 2011-2012 fanns det cirka 34 000 hemlösa.   

 

HEMLÖSAS VÄLMÅENDE/LIVSKVALITET  

I en studie av Habibian et al. (2010) påvisades att 75 % av de hemlösa deltagarna 

upplevde att de behandlades ganska eller mycket väl av vårdpersonal. Fyrtiofem procent 

tyckte att personalens attityder var ganska eller mycket dåliga, inga skillnader kunde 

påvisas mellan åldersgrupper eller mellan män och kvinnor. Det var 38 % som uppgav 

att de tyckte den vård som gavs var bra och att de var tacksamma för den fria 

öppenvårdsenhet som finns för hemlösa i Stockholms innerstad. I studien framkom det 

att svårigheter fanns för att få tid om en individ inte hade fast adress.  

Hälsorelaterad livskvalitet hos allmänna befolkningen jämfört med hemlösa i 

Stockholms län studerades år 2006. I studien analyserades viktiga faktorer som påverkar 

hälsan för hemlösa, som till exempel tidslängden av hemlöshet och hälsopåverkan 

innefattande främst ångest eller depression. I studiens slutsats beskrevs att olika 

variationer i boendet gör det svårt att uppskatta hur många hemlösa det finns i Sverige 

och om det har skett en ökning eller inte under åren (Sun et al. 2012).  

Cole et al. (2011) belyste i en studie om hemlösa vid 7 nationella hälsocenter i Scotland, 

att det fanns ett samband mellan trasiga och saknade tänder, tandvårdsrädsla och 

depression bland hemlösa. Dessa individer uppgav ofta att bra tandhälsa var en 

bidragande faktor till ett gott välbefinnande. Munnen förknippades med integritet, olika 

funktioner, självkänsla och identitet. I studiens slutsatser betonades att kunskap om 

vilka synpunkter hemlösa har på sin egen tandhälsa, deras upplevda behov, deras 

attityder till tandvård och förväntningar på tandvårdspersonalen var begränsade.  

En studie av De Palma & Nordenram (2005) visade att när tandhälsan kändes 

någorlunda bra, tyckte inte de hemlösa att de hade något behov av tandvård, utan 

professionell behandling söktes endast i akuta fall. Ett av skälen till att många 

försummade sin tandhälsa var drogmissbruk, för under dessa perioder kände de ingen 

smärta. När dessa individer befann sig i drogfria och rehabiliterande faser ville de 

återupprätta sitt människovärde. De kände även skam, hade inga pengar, var 

tandvårdsrädda och hade minnen som avskräckte dem. Social kompetens och sociala 

funktioner, självförtroende och självkänsla är sammankopplade med hela tänder. Som 

hemlös vågade man inte prata med andra av rädsla för att visa sin mun och sina tänder. 

De hemlösa individerna kände också att det var helt otänkbart att söka arbete. De 

                                                           
1
 Patricia de Palma, tandläkare, intervju den 25 november 2013. 
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beskrev också att när man förlorar sina tänder, kan det liknas med att man förlorar 

mänsklig värdighet. 

 

HEMLÖSAS HÄLSA 

En studie beskrev att hemlösa, både män och kvinnor, hade en sämre hälsa än den 

övriga befolkningen. De är en utsatt grupp i samhället och de har också dubbelt så stor 

risk att drabbas av olika sjukdomar, som till exempel astma, tuberkulos, hiv och hjärt- 

och kärlsjukdomar. Studiens resultat visade en avsevärd skillnad hos både kvinnor och 

män, vad gäller hälsan hos den allmänna befolkningen i jämförelse med de hemlösa 

individerna. Den allmänna befolkningens främsta problem var allmän smärta och 

obehag, medan det största problemet hos de hemlösa var ångest och depression. 

Allvarliga och djupgående problem rapporterades också i högre omfattning bland de 

hemlösa personerna (Sun et al. 2012). 

Ehrenborg et al. (2008) har redovisat i en studie med 50 deltagande hemlösa män i 

Stockholm, hur deras sjukdomsbild yttrade sig. Mer än hälften led av förkylning, hälften 

av ledvärk, 32 % onda ben, 20 % huvudvärk, 40 % tecken på sår och 6 % var HIV- 

positiva. Åttiosex procent var beroende av alkohol eller använde intravenösa droger.  

 

HEMLÖSAS TANDVÅRD - HISTORIK  

I en avhandling av Lindblom (2004) anges, att när de nya medicinalordningarna 

utfärdades år 1668 gavs Collegium Medicum rätten att kräva ett utbildningsintyg för en 

person som ville utföra tandvård. Därefter kunde kollegiet utfärda en typ av 

yrkestillstånd så kallade venia practicandi. Sju tandläkare bildade år 1860 Tandläkare 

Sällskapet i Stockholm. År 1865 öppnades en utbildningsklinik i Stockholm där Simon 

Bensow, en tandläkare blev chef. Förutom undervisning skulle där även erbjudas ”fri 

behandling av fattiga och sjuka”. Tandvården utfördes av studenter som utbildade sig 

till tandläkare. I början på 1900-talet hade majoriteten av den svenska befolkningen inte 

tillgång till en professionell tandvård. Det var inte bara tillgången till tandvården som 

var problematisk utan det var också kostsamt för många, få hade råd med tandvård.  

Tandvårdslagen anger: ”Målet för tandvården är en god tandhälsa och tandvård på lika 

villkor för hela befolkningen” (SFS 1985:125).  

De nationella riktlinjerna menar dessutom att resurserna inom tandvården skall fördelas 

efter behov (Socialstyrelsen, 2011).  

 

INTEGRERAD VERKSAMHET FÖR HEMLÖSA   

För att förbättra de hemlösas situation, har i Stockholm startats en integrerad 

verksamhet för de hemlösa som ser till människans helhet vad gäller hälsa. Grundidén 

var att starta ett nätverk som erbjöd fri tandvård för de hemlösa och även inspirera till 

nya mottagningar. Bakom idén till projektet ligger Patricia De Palma, tandläkare och 

forskare inom odontologisk vetenskap. Hon arbetar på den integrerade verksamheten 

tillsammans med en tandläkare, en tandhygienist, tandsköterskor, en psykiatriker, en 

fotvårdare och annan personal (Karolinska institutet 2013).    
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TANDSTATUS OCH VÅRDINSATS  

Sfeatcu et al. (2011) visade i en studie från Bukarest, om hemlösas orala hälsa, att den 

var undermålig. Deltagarna var utsatta för gemensamma riskfaktorer som 

alkoholkonsumtion, tobaksanvändning, bristfällig mathållning och dålig hygien. I 

princip hade inga deltagare varit hos tandläkare på många år och vissa hade aldrig 

besökt en tandläkare eller tandhygienist. Decayed missing filled teeth (DMFT) 

uppmättes till 15,63 och extraherade tänder var cirka 12 tänder per person. Deltagarna 

hade ett genomsnitt på 17 kvarvarande tänder per person.  

I studien av Figueiredo et al. (2013) deltog totalt 191 hemlösa från Toronto, Ontario, 

Canada och knappt hälften hade tidigare varit eller var fortfarande drogmissbrukare. 

Genomsnittsåldern bland deltagarna var 39 år och de hade blivit hemlösa vid cirka 33 

års ålder. Mer än hälften hade obehandlade tandproblem och 62 personer hade haft 

tandvärk senaste månaden men bara 15 personer sökte vård för det. Det var bara tre 

procent som genom klinisk undersökning inte visade sig ha några problem med sina 

tänder. Av deltagarna var det 31,5 % som upplevde att de behövde hjälp med tänderna 

men vid klinisk bedömning visade det sig att 88 % var i behov av behandling. Hälften 

av deltagarna var i behov av protetik. Studien visade att det var en statistisk signifikant 

skillnad i kariesprevalens bland dem som varit hemlösa eller arbetslösa mer än ett år, 

jämfört med de som varit i liknande situation under ett år eller mindre.  

Daly et al. (2010) visade i en studie om hemlösa från sydöstra London, att 99 % av de 

102 deltagarna var i behov av flera tandvårdsbesök. Vid en klinisk undersökning 

påvisades bland 9 av deltagarna slemhinneförändringar som inkluderade bland annat sår 

och vita fläckar på slemhinnan (leukoplaki). Tre deltagare var tandlösa och 18 deltagare 

hade både proteser och egna tänder. Genomsnittet av antalet egna tänder per person var 

25,2 ± 6,1. De som var äldre tenderade att ha fler fyllda och saknade tänder jämfört med 

de som var yngre. Det var 72 personer som behövde behandling av både rot- och 

kronkaries. Trettioåtta procent hade dåliga tänder och skulle behöva behandling eller 

extrahera tänder. Åttio procent hade obehandlade tandproblem och 62 personer hade 

haft tandvärk senaste månaden men bara 15 personer sökte vård för det.  Vid klinisk 

undersökning var det 3 % som visade sig inte ha några problem med sina tänder.  

De Palma (2007) visade i sin doktorsavhandling att de hemlösa förknippade sin 

tandhälsa med mänsklig värdighet och självkänsla eftersom en sämre tandstatus leder 

till värk, svårigheter att äta samt en estetisk missnöjdhet. Förlorade tänder förknippades 

med en känsla av förlust av en kroppsdel och de flesta var i stort behov av behandling. 

Den dåliga tandstatusen var ett hinder för att kunna återgå till ett normalt liv för många, 

eftersom sämre oral hälsa kunde bli ett socialt hinder för att träffa andra människor och 

även för att söka arbete. Trasiga tänder signalerar fattigdom och missbruk. 

Avhandlingen visade att deltagarna i genomsnitt hade 8 färre tänder än allmänna 

befolkningen. Det som 93,8% hemlösa främst önskade sig efter arbete och bostad, var 

hjälp med tänderna.  

 

TANDVÅRDSSTUDERANDES ATTITYDER  

I en studie av Habibian et al. (2011) påvisades att tandläkarstudenterna hade under de 

första åren på sin utbildning en positiv attityd till att hjälpa särskilt utsatta populationer i 

samhället. Attityden försämrades under deras fjärde studieår. För att undersöka vad det 

berodde på krävs ytterligare studier, men kvinnornas attityd var positivare än männens 

genom studietiden. Habibian et al. (2010) visade i en annan studie att hemlösa individer 
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har flera hinder för att få tillgång till förebyggande hälsokliniker, där ofta negativa 

attityder gentemot hemlösa ses som en del av problemet. Tandvårdstuderande vid 

University of Southern California fick i sin utbildning ingå i en undersökning där de 

behandlade hemlösa patienter under en sju veckors period. Resultatet visade att 

attityden mot hemlösa förändrades och att 57 % av studenterna som deltog kände sig 

mer komfortabla att behandla hemlösa patienter efter att ha deltagit i studien. 

 

HJÄLPARBETARES BETYDELSE   
Coles et al. (2012) beskrev i en studie i Skottland hur människor som arbetar med 

hemlösa kunde bygga upp sin egen förmåga till att hjälpa dem med sin orala hälsa. Den 

kvalitativa undersökningen visade att de kunde applicera sina nyförvärvade kunskaper 

om den orala hälsan i sitt arbete med de hemlösa. Men en bestående beteendeförändring 

hos de hemlösa vad gäller den orala hälsan blev mindre framgångsrik. Tandhälsan för 

de hemlösa hade en låg prioritet jämfört med andra behov såsom boende, mat, pengar 

och kläder. Studiens resultat motsäger till viss del en amerikansk studie av Rosenheck & 

Lam (1997) där hemlösa personer ofta föredrog tandvårdsbehandling framför medicinsk 

behandling av psykiska besvär och missbruk. I denna studie fanns inga signifikanta 

samband mellan identifierat behov av tandvård eller arbetshjälp och mottagandet av 

sådana tjänster. Långtidsboende var dock det som de hemlösa prioriterade främst.  

 

BEHOV AV TANDVÅRD  

Simons (2012) sammanfattade i en studie att det var svårt för hemlösa att finna 

tillgänglighet för tandvård i östra London. Studiens resultat visade att 99 % av de 350 

deltagarna i undersökningen var i behov av tandvård, varav 40 % angav konstanta 

smärtor. Tjugonio procent av deltagarna använde droger dagligen. Alla patienterna i 

undersökningen fick hjälp med sina problem och trots att tandläkarna inte ansåg att 

behandlingarna var slutförda, var patienterna ändå nöjda.  

 

Tandläkare i USA, Australien, Kanada och England bekräftade att tandproblem hos 

hemlösa är vanligt. I några av dessa länder rapporterades det att hemlösa sällan var 

intresserade av att få tandvårdsbehandling och de tenderade att heller inte komma vid 

behandlingar. I ”WE CARE”, ett samhällsbaserat projekt i norra Manhattan i New 

York, arbetades det preventivt med oral hälsoservice hos bland annat unga hemlösa. För 

att lyckas med att få individer från utsatta grupper att komma till förebyggande 

behandlingar så måste tandvårdspersonal få utbildning i förebyggande tandvård, 

speciellt utformad till de utsatta grupperna. Kunskap hos personalen om ickedömande 

attityder och ett förstående bemötande gjorde individerna mer lugna och 

samarbetsvilliga (Zabos & Trinh 2001).  

 

Irestig et al. (2010) visade i en studie att hemlösa behandlades med en försumlig och 

förödmjukande attityd vilket sågs som ett stort hinder för dem. Det krävdes därför en 

förändring bland hälsovårdspersonal för att få hemlösa att söka vård. 

 

De Palma et al. (2005) påvisade i en studie att hemlösa i Stockholm var positiva till 

tandvård. På Karolinska Institutet i Stockholm anordnades två ”Öppet hus dagar för 

hemlösa”, där de erbjöds gratis tandvårdsbehandling. Genom intervjuer analyserades 

hemlösas attityder till oral hälsa, munhygien, orala problem, tobaksvanor och 

tandvårdsrädslor. Antal egna tänder för både kvinnor och män hos hemlösa individer 
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minskade ju äldre de var och ingen signifikant skillnad fanns mellan könen. Förekomst 

av gingivit, plack och tandsten fanns hos nästan 100 % av hela gruppen. Män hade 

mindre gingival blödning och plack än kvinnorna. Det var 63,9 % av patienterna som 

hade vita fläckar på munslemhinnan. Av 147 hemlösa i åldrarna 22-77 år, var det 125 

som rökte, 96 personer som använde alkohol nästan varje dag och 99 individer som 

dagligen använde amfetamin, opiater eller andra narkotikaklassade läkemedel. 

Medianen av antalet tänder i hela gruppen var 18. Medianvärdet av 

furkationsinvolvering av molarerna var 3. Tjugotvå procent hade tandköttsfickor på mer 

än 4 mm. Med avseende till PI och GBI, hade männen avsevärt mindre gingival 

blödning och plackansamling än kvinnorna. DMFT visade ett medianvärde på 27 

tänder, där antalet förlorade tänder hade medianvärdet 10. Av dem som var helt 

tandlösa, hade 95 % ingen protes. Andra kliniska diagnoser som konstaterades var 

svampinfektioner, sår, och erytem (hudrodnader). Trettiosex procent hade hyperkeratos, 

som är en förtjockning i yttersta hudlagret.  

 

I en studie av Hill och Rimington (2011) framgick det att tillgången på tandvård för 

hemlösa var liten. Studien, som utfördes i London, Cardiff, Glasgow och Birmingham, 

visade även på låga siffror för registreringen av olyckor i allmänhet. De fann bevis på 

att den orala hälsan bland vuxna hemlösa var bristfällig, och de var i stort behov av 

tandvårdshjälp. Författarna undersökte tandvårdspersonalens och de hemlösas syn på 

metoden för tandvård för de hemlösa. Majoriteten av personalen tyckte att en speciell 

anpassad tandvård för de hemlösa var bäst, medan de hemlösa visade upp en jämn 

fördelning om vad de förespråkade, en speciellt anpassad tandvård eller den allmänna 

tandvården.  

 

Det är värdefullt för tandvårdspersonal att känna till hur hemlösas situation ser ut för att 

bättre förstå deras behov och därmed kunna bemöta dem på ett bra sätt. För att kunna 

hjälpa de hemlösa till en god munhälsa måste tandvårdspersonalen ta hänsyn till 

ekonomi, missbruk, rädsla och andra sociala faktorer. All tandvårdspersonal måste inse 

vikten av hela befolkningens rätt till tandvård på lika villkor. Respekt för alla 

människors lika värde måste genomsyras i arbetet som tandhygienist och detta styrks av 

tandvårdslagen (SFS 1985:125).  

 

SYFTE  

Att beskriva hur tandvårdspersonal, dagcenterpersonal och en socialtjänsteman uppfattar 

hemlösas syn på sin egen syn på sin munhälsa. 

 

MATERIAL OCH METOD 

DESIGN 

Studien är en kvalitativ undersökning med semi-strukturerade intervjuer.  

URVAL 

Informanterna bestod av en kvinnlig tandläkare och en manlig tandhygienist på en 

tandvårdsklinik i en större stad, en kvinnlig personal på ett dagcenter dit de hemlösa 

kommer samt en manlig socialtjänsteman, båda arbetande i en mellanstor stad. Samtliga 

informanter var mellan 45-55 år. 
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DATAINSAMLING  

Muntlig information om studien syfte och upplägg gavs vid telefonkontakt med 

informanterna och informations- och samtyckebrev delades ut vid intervjutillfället 

(bilaga 1 och 2). Studiens material samlades in via inspelade intervjuer med 

informanterna.  

  

De inspelade intervjuerna genomfördes på de berörda personernas arbetsplatser i 

avskilda lokaler. De genomfördes på svenska och spelades in på en intervjuapp. Varje 

intervju tog cirka 45 minuter. Intervjun med tandläkaren och tandhygienisten 

genomfördes samtidigt. Intervjun genomfördes av en av författarna. De andra två 

intervjuerna gjordes med en informant åt gången, där båda författarna deltog. 

Författarna turades om att spela in intervjun och att ställa frågor. Öppna frågor 

utformades i förväg och lades in i en intervjuguide (bilaga 3). För att få svaren mer 

innehållsrika och tydliga användes sonderande- och uppföljningsfrågor. Varje intervju 

kompletterades med en uppföljning där den intervjuade hade möjlighet att komplettera 

uppgifterna som var givna under intervjun (Kvale, 2009).  

DATABEARBETNING 

De inspelade intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av manifest 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Kodning och kategorisering av 

meningar användes. Data bröts ned undersöktes, jämfördes och kategoriserades. 

Analysarbetet gjordes gemensamt av båda författarna. 

 

ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT  

Innan studien genomfördes granskades dess projektplan och intervjuguide av en 

etikgrupp vid Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap, Karlstads universitet. 

Innan medverkan informerades deltagarna om studiens syfte och ändamål (bilaga 1). Ett 

samtyckebrev delades ut vid intervjutillfället (bilaga 2). 

 

Efter att uppsatsen är examinerad kommer inspelade data att förstöras. En 

sammanfattning av resultatet kommer att sändas via post till deltagarna. Uppsatsen 

publiceras på DIVA.  

 

RESULTAT  

Analysen av de inspelade intervjuerna med informanterna resulterade i fyra kategorier, 

socialt hinder, tandvårdsrädsla, akut smärta och hopp om förändring. Tandvårdsrädsla 

har två stycken tillhörande underkategorier (Figur 1). De fyra kategorierna med 

tillhörande underkategorier presenteras var för sig och redovisas med förklarande text 

och citat.  
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Figur 1. Informanternas uppfattning av de hemlösas syn på sin munhälsa illustrerad i 

fyra kategorier med två underkategorier 

 

SOCIALT HINDER  

Informanterna beskrev en känsla hos de hemlösa, om att se annorlunda ut, vilket visar 

på låg social status. Dålig tandstatus upplevs som ett socialt hinder eftersom många 

upplever det skamfyllt att visa hur deras mun och tänder ser ut. Flertalet har trasiga eller 

inga tänder alls. De håller sig avvaktande i mötet med andra människor för att de känner 

sig ofräscha i munnen. Många skäms och håller för munnen vid mötet med andra 

människor. 

 

(Informant 4) ”Många vill inte prata med folk alls. Det är för skamfyllt. De har uttryckt 

det personligen till mig. De vill inte träffa andra på grund av sin mun och många har 

inte några tänder alls”. 

 

Patienternas upplevelse av sin munhälsa kan inte generaliseras. Det ser olika ut från 

patient till patient och informanterna menar att många hemlösa helt enkelt inte orkar ta 

tag i munhälsan. Deras livssituation gör att många känner instängdhet och oro. Dåliga 

tänder i sin tur påverkar kroppen negativt ur ett holistiskt perspektiv. 

 

Enligt informanterna gör faktorer som ekonomiska hinder, brist på arbete, skilsmässa 

och droger att problemen med tandhälsan ignoreras. Livet måste gå vidare och 

problemen med tänderna skjuts åt sidan. De har ingen stor ekonomi att ta av, 

drogmissbruket står i centrum och deras hopp om en dräglig framtid är liten. När 

drogmissbruket blir det centrala i vardagen struntar man i tänderna. På grund av mycket 

svårigheter runt omkring sig, accepteras situationen med tänderna. Det blir en del av 

livet.  

 

(Informant 3) ”… de ignorerar det på något konstigt sätt. Livet måste gå på ändå. Man 

kan inte fastna i det”.  

 

Någon hemlös har uttryckt att det var ”skönt” när denne var intagen på anstalt. Under 

den perioden var rutinerna fasta och vid akuta problem med tänderna fick man hjälp 

med att åtgärda det som krävdes.  

Socialt hinder Tandvårdsrädsla 

Att känna sig 
utlämnad 

trygghet och 
tillit 

Akut smärta 
Hopp om 

förändring 



8 
 

(Informant 3) ”När de sitter inne får de hjälp och stöttning där med sina tänder och då 

fungerar det bra med tandvården för att de är drogfria”. 

 

Samma sak kan upplevas på till exempel ett dagcenter, där de som arbetar med hemlösa, 

hjälper till om de inte orkar ta tag i munhälsan. En informant på socialförvaltningen 

beskrev att relationen mellan den hemlöse och dess handläggare är avgörande för hur 

individen kan komma vidare i sina vardagliga rutiner, däribland munhälsan. De 

situationer där klienter träffade tillmötesgående handläggare skapades en bra och tät 

kontakt dem sinsemellan och handläggaren kunde lättare påverka till beslut i rätt 

riktning. Informanten på dagcentret berättar att de hjälper till som stöd när gästerna är i 

behov av att ringa till tandvården för att få hjälp med sina problem med munnen 

eftersom de känner rädsla och osäkerhet med att själva ta kontakt.  

 

Tandvården som idag erbjöds hemlösa fungerade inte på ett tillfredsställande sätt. Det 

fanns ingen självklar tandvård som var kopplad och anpassad till de hemlösas situation. 

Enligt en informant är den förbyggande tandvården mycket lågt prioriterad och förklarar 

vidare att deras gäster, de hemlösa, aldrig besökt en tandhygienist. 

 

Enligt en informant upplevde många hemlösa en osäkerhet och rädsla med att själva ta 

kontakt med tandvården. Informanten fortsatte förklara att eftersom det i flera fall gått 

många, många år sedan sista tandläkarbesöket, vet inte den hemlöse på vilket sätt eller 

med vem kontakten skall tas. 

 

(Informant 4) ”De känner en skamfylldhet över sina tänder och är rädda för att själva 

ringa”. 

 

Professionella och individer i samhället som arbetar med hemlösa har därför en viktig 

roll med att skapa hopp hos dessa personer och höja deras livskvalitet och självkänsla 

till en väg tillbaka. Tandläkaren och tandhygienisten på tandvårdskliniken i den större 

staden för hemlösa, bemöter patienten på ett förstående sätt och vårdplanen som 

utformas ger patienten trygghet utifrån deras specifika behov. En speciell tandläkare i 

den mindre staden, som tar emot patienter från dagcentret för hemlösa, arbetar med 

patienten på ett tryggt sätt för att få bukt med rädslor och fobier.  

 

Informanterna berättade att på grund av smärtfrihet och hela tänder ökar självkänslan 

och den hemlöse vågar prata med andra. Själva mötet med andra människor upplevs på 

ett annat sätt, där de känner sig respekterade och får ett annat bemötande. En informant 

beskrev att när klienten fått tänderna åtgärdade blir denne en helt annan person. En ny 

livssituation med nya möjligheter öppnas upp. Livskvaliteten höjs med hela och friska 

tänder. Bättre förutsättningar skapas och möjligheten till arbete ökar. Självkänslan blir 

automatiskt starkare. 

 

(Informant 4) ”Man får ett helt annat bemötande när man vågar prata själv. Det går 

hand i hand”.  (Figur 1).  
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TANDVÅRDSRÄDSLA  

Att känna sig utlämnad 

Många är rädda för tandläkaren och det upplevs ångestladdat. Känslan hos den hemlöse 

av att vara utlämnad är en ofta återkommande kommentar i intervjuerna och dagen 

innan själva behandlingen beskrivs av många som mest ångestladdat. Panikkänsla och 

känslan att vara utlämnad i behandlingsstolen är ett uttryck hos den hemlöse, som 

informanterna ofta beskrivit. Den hemlöses avsaknad av tillit skapar rädsla för mötet 

med tandläkaren. 

 

(Informant 4) ”Det är svårt med något ovant och en del klienter är rädda när de inte vet 

vad som kommer att hända. Det var så länge sen”.  

Trygghet och tillit   

Kontakten och tryggheten byggs upp genom en successiv inskolning där flera besök 

krävs. En informant berättade om att det kan hända att någon bekant ringer och bokar 

tid åt den som inte själv har förmågan att ta tag i det. Informanten berättade om att 

mottagandet av en patient vid kliniken resulterade i flera återkommande besök. 

Patienten ville till en början inte ha någon behandling eftersom denne var tandvårdsrädd 

och ofta lämnade återbud. När patienten var färdigbehandlad hade det gått ett år och nu 

är klinikbesöken lätt att genomföra för den här personen. 

 

(Informant 2) ”Nu sätter han sig i stolen och tänder och rotrester kan tas bort. I början 

lämnade han ofta återbud eller blev sjuk. Man känner nu att han är tacksam, vilket är 

ett gott betyg”.   

 

(Informant 1) ”Tandvårdsrädda patienter kommer ofta. Det tar tid, så vi arbetar stegvis 

och långsamt. De har mycket smärta och behöver en trygghet. När de vant in sig vill de 

komma tillbaka och få behandling”. 

 

På tandvårdskliniken i den större staden vet de besökande att de aldrig nekas vård, som 

enligt en informant skapar tillit och trygghet. Detta resulterar i att patienterna gärna 

kommer tillbaka, tycker om att vara på kliniken och är nöjda när behandlingen av 

tänderna blivit klar och smärtan försvinner.  

Ibland kan det hända att en stödperson följer med in i behandlingsrummet, som till 

exempel en personal från dagcentret eller en vän till den hemlöse (Figur 1).   

 

AKUT SMÄRTA   

Informanterna talade om en låg tandstatus där många hemlösa saknar och har trasiga 

tänder. Många hade ont och de flesta kom på flera efterkommande besök eftersom 

problemen oftast hade gått så långt att det måste göras en större behandling. Flertalet 

var rädda för att tappa sina tänder och därmed få en försämrad tuggförmåga. 

Vissa bryr sig inte, men när det har gått så långt med sjukdomsutvecklingen i munnen 

och att det gör vansinnigt ont, kommer de akut och sedan krävs det nästan alltid flera 

besök innan behandlingen är klar. Patienten går därifrån smärtfri. 

 

Informanterna beskrev att det är smärtan som leder till tandläkarbesök hos de flesta av 

patienterna. De kommer nästan alltid akut med problem som till exempel infektioner, 

tandvärk eller på grund av att de har tappat en eller flera tänder. 
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De hemlösa människorna vill ha hjälp till vård eller söker vård i princip endast vid akuta 

problem med tänderna. Det har då gått så långt när de har ont att det blir deras sista 

utväg, andra saker i livet har prioriterats. 

 

(Informant 1) ”Man kan inte vänta när patienten har en infektion, är rädd och kanske 

kan dö”. (Figur 1).  

 

HOPP OM FÖRÄNDRING  

När de hemlösa befann sig i en drogfri period upplevde de smärta och tog sig då till 

tandvårdsklinikens där de fick akut behandling.  

 

Informanterna förklarade att många befinner sig i ett drogmissbruk där tänderna 

bortprioriteras. När den hemlöse mår bättre och befinner sig i en förändringsprocess går 

det lättare att ta emot hjälp, och ta itu med sin munhälsa. Den egna viljan leder till en 

förändring, där det egna beslutet är avgörande.  

 

(Informant 3) ”… I förändringsprocessen kan patienten vara väldigt angelägen, då är 

det bra att försöka fånga upp patienten”. 

 

Patienterna känner sig sedda och omhändertagna och tycker om att vara på den 

anpassade kliniken för hemlösa i den större staden. De känner sig tacksamma för 

hjälpen och stödet de får av tandläkaren och tandhygienisten. 

 

En informant uttryckte att i de fall där hemlösa suttit inne på anstalt, har det varit lättare 

att få igång förändringsprocessen, beroende på fasta rutiner utan droger, där personal på 

anstalten stöttat den intagna med munhälsan så att det fungerade bra. Allt eftersom man 

ordnat upp sitt liv, blir tänderna och munnen en central del av livet och välmående. 

Under tiden man bygger upp det man förstört i sin livssituation, blir tänderna allt 

viktigare eftersom de är en del av hela kroppen. 

 

Fina hela tänder höjde livsvillkoren och livskvaliteten för de utsatta individerna. De 

kände sig som andra personer och vågade prata och möta andra människor lättare, 

självkänslan stärktes. Bemötandet gentemot dem själva blev också mer positivt. Som en 

informant uttryckte det.  

 

(Informant 4) ”En hel och frisk mun skapar hopp, som i sin tur ökar möjligheten till att 

få arbete”. 

 

DISKUSSION 

I den här studien över hemlösas syn på sin egen munhälsa visar resultatet att de hemlösa 

individerna tycker att trasiga tänder är ett socialt hinder i mötet med andra människor. 

Att se annorlunda ut i munnen innebär låg status. Många hemlösa upplever rädsla inför 

tandläkarbesöket där de kan känna sig utlämnade. Detta resulterar i att de drar på 

tandläkarbesöket tills det att smärtan blir så stark att de får uppsöka tandvård akut. 

Missbruks- och ekonomiska problem leder för många hemlösa individer till att de inte 

orkar ta tag i den orala hälsan.  
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METODDISKUSSION  

Manifest innehållsanalys var den metod som lämpade sig bäst i denna kvalitativa 

intervjustudie eftersom informanterna var få. Semi-strukturerad intervju passade 

eftersom frågornas ordningsföljd varierade, och uppföljningsfrågor var lämpliga för att 

få viktiga svar (Lundman & Hällgren Graneheim 2008). En styrka i studien är att 

kodning och kategorisering gjordes av författarna tillsammans. Studiens trovärdighet 

ökas genom att citat använts för att stärka beskrivningen av kategorierna. 

 

Av etiska skäl kunde intervjuerna inte göras direkt med de hemlösa, utan därför skedde 

intervjuerna med personer som arbetar med hemlösa. Detta gör att svaren blir 

informanternas tolkning av hur hemlösa upplever sin tandvård, det vill säga, hur de tror 

att de hemlösa känner. Det är därför möjligt, kanske till och med troligt, att 

intervjusvaren blivit färgade av informantens egna tankar och värderingar. 

 

Ett större antal informanter hade troligen kunnat stärka trovärdigheten i studien. Det går 

inte att dra några generella slutsatser utifrån studiens fyra intervjuer.  

 

RESULTATDISKUSSION 

I föreliggande studie framgick det att många av de hemlösa hade ont och var rädda för 

att tappa tänderna och därmed få en sämre tuggförmåga. De upplevde att det var 

pinsamt med trasiga och förlorade tänder. Samma resultat visas också i studien av De 

Palma & Nordenram (2005) där hemlösa kommenterar att dåliga tänder gör att de 

känner sig dömda på förhand. Att återfå ett normalt utseende, förmågan att äta normalt 

och att tala så att folk förstår är exempel på faktorer för ökad självkänsla, som också 

förs fram. Resultatet i föreliggande studie visade också i likhet med De Palmas, att 

vänligt bemötande och respekt från tandvårdspersonalen, är en grundförutsättning för 

patienternas självkänsla. En studie av Daly et al. (2010) beskrev på liknande sätt 

psykologiska obehag förknippade med dåliga tänder hos hemlösa. Fyrtiofyra procent av 

deltagarna i studien gick så långt att de till och med beskrev problemen med munnen 

som ett funktionshinder. I studien av Figueiredo et al. (2013) om hemlösas orala hälsa i 

Toronto angav 161 av 191 hemlösa att utseendet på tänderna var viktigt.  

 

Luo & McGrath (2008) studerade hur oral hälsa kan inverka på livskvaliteten hos 

hemlösa människor i Hong Kong. Nittio procent av de 147 deltagarna ansåg att deras 

munhälsa var mindre bra och över hälften ansåg att deras munhälsa var dålig eller 

mycket dålig. Femtioåtta procent av deltagarna upplevde smärta som gjorde det 

obekvämt för dem att äta. En fjärdedel hävdade att de inte var kapabla att fungera alls 

på grund av tandproblem. Munhälsan påverkade deras dagliga liv mycket och den faktor 

som var mest förekommande var psykiska besvär förknippat med munhälsan. Studiens 

resultat överensstämmer med resultatet i föreliggande studie.   

  

Förmågan att ta hänsyn till patientens egen vilja och autonomi är en förutsättning för att 

uppnå tillit till behandlaren. Resultatet i studien visade i likhet med De Palma et al. 

(2005), att vänligt bemötande och respekt från tandvårdspersonalen, är en 

grundförutsättning för patienternas självkänsla och trygghet. De Palma tar i sin artikel 

också upp problemet med de förutfattade meningar om hemlösa som i vissa fall kan 

finnas bland tandvårdspersonal. De förutfattade meningarna kan ges uttryck som ovilja 

att undersöka och behandla hemlösa som betraktas som kriminella.  
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Förevarande studie visar att rutiner för hur man tar emot patienter ser lika ut vid 

kliniken ”i den stora staden” som i den ”mindre staden”. Vid akuta fall nekas aldrig 

patienten vård utan tas emot både i nyktert och drogat tillstånd. Vad gäller förebyggande 

och omfattande planerad tandvård, för att undvika tillståndet akut smärta, krävs dock ett 

handläggarbeslut först. I mötet med informanterna framgick att det saknades samarbete 

mellan olika instanser, som till exempel med dagcenter, socialförvaltning, 

tandvårdskliniker och utbildningar inom oral hälsa. En viktig faktor för att de hemlösas 

behov av en god tandvård skall uppfyllas, är således att ett samarbete mellan de som 

arbetar med hemlösa och de styrande i kommunen fungerar. Studien från Rumänien av 

Steatcu et al. (2011) belyste samma problem, angående vikten av samarbete, olika 

instanser emellan. Det behövs beslutsfattare i samhället för att skapa ett organiserat 

arbete med den orala hälsan. För att förebygga på det mest effektiva sättet krävs ett 

samarbete med samhälliga aktörer, tandvården och den enskilde individen. För att 

minska sociala orättvisor bör mer tonvikt läggas på vanliga riskfaktorer för 

hälsotillståndet hos den allmänna befolkningen, jämfört med hur det ser ut i 

högriskgrupper. En av de få startade integrerade verksamheter i Sverige som ser till 

hälsan utifrån sin helhet, är Patricias de Palmas projekt om hemlösa. Läkarvård, 

psykologvård, fotvård, somatisk vård och tandvård finns samlat under ett och samma 

tak.  

 

I föreliggande studie uppgav en informant att de hemlösa upplever oro och uppgivenhet 

i väntan på beslut från Socialtjänsten om beviljad tandvård. Resultatet i den här studien 

visar att det är viktigt att finna förutsättningar för hemlösa så att en bättre munhälsa 

skapas. Detta i sin tur öppnar nya möjligheter för en bättre livssituation. Ur 

samhällssynpunkt är detta positivt för då kan även denna grupp integreras i samhället 

och komma ur sitt bidragsberoende.  

 

För att skapa välfärd för alla invånare i samhället har Socialstyrelsen gett riktlinjer om 

att förebygga den sociala säkerheten, kvaliteten och levnadsvillkoren. På demokratins 

och solidaritetens grund ska också främjande av människors självbestämmande och 

integritet finnas i verksamheten (SFS 2001:453).  

 

Förevarande undersökning visade att tillgängligheten till speciellt anpassad tandvård för 

hemlösa var otillräcklig. Hemlösa har oftast inte någon ”adress” och finns heller inte 

med i det sociala nätverket, vilket försvårar möjligheten att komma i kontakt med dem. 

Ovanstående styrks i det Simon et al. (2012) skriver i sin artikel om det stora behovet av 

tillgänglig tandvård för hemlösa, och där betonas även att en flexibelt levererad 

tandvård för de utsatta inte är tillräcklig. Det sociala nätverket vad gäller hälsa behöver 

förbättras, då i princip alla deltagarna i studien var i behov av tandvård.   

 

 

SLUTSATS  

I samtal med informanterna framkom utöver hur de uppfattar de hemlösas syn på sin 

egen tandhälsa, hemlösas frustration över att det tar så lång tid för de hemlösa att få 

hjälp med tandvård.  

 

Det krävs mer forskning avseende samarbete mellan olika samhällsinstanser såsom 

socialförvaltning, landsting, dagcenter och universitet för att utveckla tillgängligheten 

för en anpassad tandvård för hemlösa.  
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BILAGA 1 

INFORMATIONSBREV OM ”HEMLÖSAS UPPLEVELSE GÄLLANDE SIN EGEN 

MUNHÄLSA” 
 

Syftet med studien är att med hjälp av personal vid hälsoprojekt för hemlösa beskriva 

och belysa tandvården för dessa i två svenska städer samt hur personalen upplever de 

hemlösas syn på sin egen munhälsa.  

  

Studien genomförs med hjälp av intervjuer med några berörda. De inspelade 

intervjuerna kommer att genomföras under hösten. Intervjuerna genomförs av oss två 

som studerar på tandhygienistprogrammet vid Karlstads universitet. Studien är ett 

examensarbete som kommer att publiceras på DIVA. 

 

Varje intervju kommer att pågå under 30-60 minuter. I intervjun kommer bl. a. frågor 

om hemlösa, psykisk hälsa, tandvård, oral hälsa, egenvård att tas upp. 

 

Intervjuerna genomförs frivilligt och uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt 

och kommer inte att kunna spåras till en privatperson. Intervjuerna kan när som helst 

avbrytas utan att orsak behöver anges, även efter det att du bestämt dg för att delta. 

 

Om Du har frågor om studien och intervjun ring gärna:  

Margareta Östlund 070-541 46 27, epost margaretaostlund1@live.se,  

Maria Stenberg 076-163 38 68 epost maria.stenberg5@gmail.com.  

Handledare: Gunn Karlberg epost gunn.karlberg@kau.se  
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mailto:maria.stenberg5@gmail.com
mailto:gunn.karlberg@kau.se
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BILAGA 2 

SAMTYCKTE/MEDGIVANDE 

 

HEMLÖSAS UPPLEVELSE GÄLLANDE SIN EGEN MUNHÄLSA  

 

Jag har tagit del av informationen om studien angående de hemlösas tandvård i två 

städer i Sverige. 

 

Jag har informerats om att uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och inte 

kommer att kunna spåras till mig som privatperson. Inspelad data kommer att förstöras 

efter det att uppsatsen är klar.  

 

Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan 

avbryta mitt deltagande när som helst utan att ange orsak.   

  

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på band. 

 

 

 

________________________         ____________________________________   

Ort, datum Underskrift  

   

 

_________________________ ____________________________________ 

Telefonnummer Namnförtydligande 
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BILAGA 3 

INTERVJUGUIDE 

 

1) Kan du beskriva hur du tror att dina gäster (hemlösa) upplever sin munhälsa.                                   

- Hur ser deras egenvård ut? 

 

2) Hur upplever du era gästers inställning till sin mun och tänder?                                                   

 

3) Berätta om vad du tror de har för känslor beträffande sin mun – tänder gentemot 

omgivningen? 

 

4) På vilka sätt bidrar kommunen till att de hemlösa ska få en lättillgänglig tandvård? 

 

5) Berätta om dina erfarenheter om hur de hemlösa upplever behandlingssituationerna 

med tandläkaren?  
 

 

 


